ELLIA
- Grieks restaurant –

LOVE. EAT. REPEAT.

Koude voorgerechten 	
  
	
  
	
  
	
  

Skordowoutiro
Huisgemaakte kruidenboter

€ 3,85

Triomousse
Een samengesteld mousse-gerecht
bestaande uit Tzatziki, fettamousse en
auberginemousse

€ 7,95

Garidosalata
Noorse garnaaltjes in een Whiskey-cocktail
roomsaus

€ 8,50

Solomos fish & chips
€ 10,50
Gerookte zalm geserveerd op huisgemaakte tortillachips en
roomkaas met een topping van avocadocrème
Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas
geserveerd met Parmesan, zongedroogde tomaat,
rucola en kappertjes

€ 12,50

Choriatiki
€ 8,95
Een traditionele Griekse boerensalade bestaande uit
komkommer, tomaat, ui, olijven, pepers en Fetta
Paksimadi
€ 8,95
Een Kretaanse taco met een topping van Fetta, Griekse
kruiden, babysla en olijfolie
Fetta
Griekse schapenkaas geserveerd met ui, oregano
en Griekse olijfolie

€ 7,70

Pikilia
Een selectie van verschillende koudeen warme voorgerechten

€12,95

Octopussalade
Een traditionele Griekse salade met
verse octopus, babysla en Griekse kruiden

€ 11,95

Al onze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood.

Warme voorgerechten
Soep van de dag
Informeer bij ons personeel
over de soep van de dag!

€ 6,95

Keftedes
Gekruide gehaktballetjes in rode saus

€ 7,95

Bouyiourdi
Fetta uit de oven met tomaat, oregano
peper, ui en olijfolie

€ 8,90

Fetta saganaki
Gebakken Fetta in een krokant jasje
geserveerd met honing en sesam

€ 8,95

Loukaniko
Gegrilde Griekse worst geserveerd met
gekarameliseerde ui

€ 8,95

	
  

Kalamaria
€ 8,50
Gebakken inktvisringen geserveerd met knoflooksaus

Midia saganaki
Mosselen uit de pan in tomatensaus en Fetta

€ 10,95

Saganaki garides
Gamba’s uit de oven met Fetta
en tomatensaus

€ 11,95

Chtapodi
Gegrilde octopus geserveerd met
een huisgemaakte citroensaus

€ 11,95

Spanakotiropita
Gevulde bladerdeeg met wilde
spinazie en Fetta

€ 7,95

Fettakroketjes
Huisgemaakte ronde kroketjes gevuld met Fetta
geserveerd met een lichtpittige tomatenjam

€ 7,95

Talagani
€ 10,95
Een stevige Griekse witte kaas klaargemaakt op de gril
geserveerd met Griekse honing en walnoot

Al onze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood.

Vlees van de grill
Gyros
Stukjes gesneden varkensvlees
van de draaigrill

€ 15,90

Bifteki
Gekruid gehakt gevuld met
Fetta geserveerd met Gyros

€ 16,95

Suflaki
Varkensvlees aan de spies
geserveerd met gyros

€ 16,95

Suzuki
Gekruid gehakt
geserveerd met gyros

€ 16,95

Mixed grill
Een samengesteld grillgerecht
bestaande uit suzuki, suflaki, lamsrack en gyros

€ 22,95

Paidakia
Goedgekruide lamskoteletten

€ 21,90

Varkensracks
Gegrilde varkensracks

€ 24,95

Al onze grillgerechten worden geserveerd met frites, rijst
en Tzatziki.

Specialiteiten
Filetto
Gegrilde ossenhaas geserveerd met rode wijnsaus

€ 22,95

Suflaki mix
Een spies van varkenshaas, ossenhaas
en kipfilet geserveerd met paprikasaus

€ 21,95

Filetto kotopoulo
Gegrilde kipfilet geserveerd met champignonsaus

€ 18,95

Ellia schotel
€ 24,50
Een gemengde schotel bestaande uit lamskotelet, ossenhaas
en lamshaas geserveerd met Tzatziki
Ellia schotel voor 2 personen
€ 49,95
Een gemengde schotel voor 2 personen bestaande uit
lamskoteletten, ossenhaas en lamshaas. De schotel wordt
geserveerd met Tzatziki, rijst, een Griekse boerensalade en
aardappels uit de oven.

Lamshaas
Gegrilde lamshaasjes geserveerd met
champignons en uitjes

€ 24,95

Bekri Meze (pangerecht)
Roergebakken varkenshaas, ossenhaas
Griekse worst en groenten, afgeblust met Metaxa

€ 20,95

Moscharisio Brizolla
€ 22,50
Gegrilde kalfskarbonade geserveerd met paprikasaus

Al onze specialiteiten worden geserveerd met aardappels
uit de oven en rijst.

Vegetarische gerechten
Gemista
€ 16,95
Tomaat en paprika gevuld met
kruidige rijst. Het gerecht wordt geserveerd met Griekse
yoghurt en frites
Vegetarische Moussaka
Traditioneel ovengerecht bestaande uit
laagjes groenten, aardappel en een topping van
bechamelsaus geserveerd met rijst en Tzatziki

€17,50

Tagliatelles
€ 15,50
Tagliatelles met huisgemaakte basilicumpesto en Parmesan

Mama’s stoof(oven)gerechten
Lemonatto
€ 24,95
Langzaam gestoofd kalfsvlees geserveerd met aardappels en
wortels
Psito
Lamsvlees uit de oven geserveerd met aardappels

€ 22,95

Stifado
€ 23,95
Gestoofd konijn geserveerd met lichtzoete gestoofde uitjes
Moussaka
Traditioneel ovengerecht bestaande uit
laagjes aardappel, aubergine, gehakt, courgette
en een topping van bechamelsaus

€ 21,50

Visgerechten
Kalamaria
Gebakken inktvisringen

€ 18,50

Garides
Gebakken gamba’s

€ 22,95

Solomos
Gegrilde zalmfilet

€ 19,50

Lavraki
Gegrilde zeebaarsfilet

€ 19,95

Mix vis
Een gemengde schotel van inktvisringen,
gamba’s en zeebaarsfilet

€ 22,50

Zeetong
In verse roomboter gebakken zeetong

€ Dagprijs

Al onze visgerechten worden geserveerd met frites, rijst en
knoflooksaus.

LOVE. EAT. REPEAT.
ELLIA

